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 komplexní nástroj pro posouzení vhodnosti osevních postupů a

správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem

DZES 5 i jako kontrolní nástroj orgánů ZPF pro naplnění protierozní

vyhlášky

 umožní přímo, nebo za pomoci akreditovaných poradců MZe,

modelovat různé varianty zastoupení plodin a použitých technologií

na vybraných zemědělských parcelách

 možné využití jako alternativy půdoochranných technologií v rámci

DZES 5
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 Funkcionality

– lokalizace zájmového území pro hodnocení EO a informací o

zájmovém území

– zadávání jednotlivých agrotechnických termínů při sestavení

osevního postupu

– seskupování výběrů pozemků do „honů“ a „skupin DPB“

– zohlednění faktoru účinnosti protierozních opatření (P) na

jednotlivých pozemcích

– možnost vytvoření uživatelského účtu a po přihlášení okamžitá

práce s bloky uživatele

– Tisk reportů
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Univerzální rovnice pro výpočet průměrné 

dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí – USLE

(Wischmeier, Smith 1978)

G … průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha-1.rok-1]
R … faktor erozní účinnosti přívalového deště
K … faktor erodovatelnosti půdy
L,S … topografický faktor, neboli faktor délky (L) a   

sklonu svahu (S)
C … faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, 

vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité 
agrotechnice

P … faktor účinnosti protierozních opatření
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 Univerzální nástroj pro posouzení účinnosti 
protierozních opatření

 Možnost tvorby vlastního plánu protierozní 
ochrany

 Náhrada za plnění standardů DZES

 Uživatelé

 Zemědělci

 Poradci

 Státní správa
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